
 



 

 

 1395  اسفند –كمیته ناظر بر نشريات  مديران مسئولانتخابات دوره  شانزدهمین
 

 (15/12/95تا  16/11/95) زمان بندي انتخابات
 
ثبت نام از متقاضیان عضویت در کمیته اجرایی    ییی ت   (1

 نظارت
 13/11/95تا چهارشنبه  11/11/95شنبه  دو

 نشریاتجلسه کمیته ناظر بر   (2

 ای دانشجویی کمیته اجرایی و هیأت نظارت. تعیین اعض1

   . تصویب زمانبندی انتخابات2
 16/11/95شنبه 

 24/11/95 شنبهیک تا  20/11/95 چهارشنبه کاندیدایا ثبت نام  (3

 جلسه یی ت نظارت بر انتخابات   (4

 . بررسی شرایط کاندیداها1

 رایط اخذ رایش. بررسی لیست واجدین 2
 26/11/95 سه شنبه

 27/11/95 شنبهچهار راي اخذ اجد های  کاندیدایا مدیران مسئول ناعالم   (5

 4/12/95 چهارشنبه تا اعتراض به لیست کاندیدایا    اجدین اخذ راي  (6

 )در صورت لز م( جلسه فوق العاده کمیته ناظر بر نشریات  (7

 7/12/95شنبه  بررسی اعتراضات به لیست کاندیداها و واجدین اخذ رای -

 9/12/95 - 10ساعت  تا  27/11/95 چهارشنبه یدایاکاندتبلیغات   (8

 جلسه کمیته اجرای   (9

 8/12/95یکشنبه  22افراد در انتخابات بر اساس ماده  وظیفهتعیین  -

 زمان برگزاري انتخابات  (10

انتخابات بصورت حضوری و در قالب همایش و با معرفی نامزدهاا 

 کیدر آمفی تئاتر دانشکده دامپزش14تا  11:30از ساعت 
 14تا  11:30از ساعت  9/12/95دوشنبه 

 10/12/95سه شنبه      ا لیه اعالم نتایج  (11

 11/12/95تا چهارشنبه  10/12/95سه شنبه  ات  اعتراض مهلت شكایات  (12

 یی ت نظارت بر انتخاباتجلسه   (13

بررسای اعتراضااات و شااکایات احتماالی و اعاا   نتااای   -

 نهایی انتخابات

 14/12/95شنبه 

 15/12/95یکشنبه     نهای  انتخابات تیجهاعالم ن  (14

 کمیته اجرای  برگزاري انتخابات
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 :نامزديمهلت ثبت نام 

 42/11/95 يکشنبهلغايت   02/11/59چهارشنبه
 خانه نشرياتبصورت حضوری در  بت نام:مكان ث

 

 

 :نامزديشرايط 
بوده   حداقل د  ترم از تحصییل ایشیان  نشریه دانشجوی  . مدیر مسئول1

 مانده باشد.بد ن احتساب ترم جاري باق 

. تمام  مدیران مسئول نشریات  که طی  ییس لیال گذشیته تیا تیاری  2

ک تاری  انتشیار تیاری  )مالاند. حداقل یس شماره منتشر نموده  25/11/95

 ثبت نشریه در لامانه لند م  باشد(

رین شیماره نشیریه در . ارائه تصویر کارت دانشجوی    یس نسخه از آخی3

 م ینگام ثبت نا

 :راي دهندگانشرايط 
  25/11/95تمام  مدیران مسئول نشریات  که ط  یس لال گذشته تا تاری  

اری  انتشار تاری  ثبت نشیریه )مالک تاند. حداقل یس شماره منتشر نموده

 در لامانه لند م  باشد(

 
 

 

 

مشهد دانشگاه فرد ل  خانه نشریات  



 

 مديرمسئول محترم نشريه

 

 با تقديم سالم

 ساعت از اسفند ماه 9دوشنبه دوره انتخابات اعضاي دانشجويي كمیته ناظر بر نشريات روز  پانزدهمینباستحضار مي رساند 
 20چهارشنبه  روزبرگزار مي گردد. همچنین ثبت نام نامزدي انتخابات نیز از  در آمفي تئاتر دانشكده دامپزشكي 11:30

در صورت عدم حضور در زمان انتخابات مي توانید تا قبل از شروع ضمنا در خانه نشريات انجام مي پذيرد.  بهمن ماه 24يكشنبه 

 .معرفي نمايیداري ماينده از طريق اتوماسیون ادانتخابات يک ن

 سامانه سندالزم به ذكر است اطالعات تكمیلي شامل ضوابط نامزدي و راي دهندگان در انتخابات به پیوست و همچنین در 
(sanad.um.ac.ir)  درج گرديده است. 

 

 : 11:30د از ساعت اسفن 9دوشنبه برنامه زمانبندی روز انتخابات 

 ر دانشكده دامپزشكيمعارفه نامزدها انتخابات در آمفي تئات .1

 برگزاري انتخابات در آمفي تئاتر دانشكده دامپزشكي .2

 

 

 احمدرضا اصغرپور ماسوله
 دانشگاه و فعالیت هاي داوطلبانه مدير فرهنگي

 و دبیر كمیته ناظر بر نشريات

 


